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โลกยุคใหม เรียกไดวาเปนโลกยุค 3G มองไปทางไหนก็เห็นแตคนใชคอมพิวเตอรแทบ็เล็ต ไมก็สมารท

โฟน บางคนอยูในโลกสวนตัว ในมือก็ถือเจาเครื่องแทบ็เล็ต ทําเอาเราที่อยากจะไปพูดคุยดวยตองนั่งเหงาอยู

คนเดียว 

อาว!! กม กมหนา กมไดอีก กมหนากันเขาไป มองไปทางไหนก็เห็นแตคนนัง่กมหนาเลนคอมพิวเตอร

แท็บเล็ต หรือไมก็เลนสมารทโฟน ทัง้เลนเกม เลนอินเตอรเน็ต เฟซบุค ไลน อานอีบุค โหลดแอปตางๆ หรือ

บางคนใชคอมพิวเตอรแทบ็เลต็พิมพงานเอกสาร นัง่กมหนากมตาอยางเพลิดเพลินติดตอกันนาน จาก 5 นาที 

นานเปน 30 นาที จนถึงเปนชั่วโมง นั่นแหละจงึเปนสาเหตขุองอาการปวดคอ บางก็ปวดบริเวณบา หรือสะบัก

ตามมา จนทําใหคุณรูสึกไมสบาย และรําคาญ 

ในที่นี้จะขอกลาวถงึแตเพียงอาการปวดคอจากการใชงานคอมพิวเตอรแทบ็เล็ตเทานัน้ แสดงวาลักษณะ

ทาทางทีไ่มดีขณะใชงานแทบ็เลต็ และระยะเวลาที่นานมีผลตออาการปวดคอได 

ลักษณะทาทางและพฤติกรรมการใชงานท่ีไมดีของผูใชแท็บเล็ตมีแบบ
ไหนบาง…มาดูกัน 

จากการสํารวจผูที่ใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต สามารถแบงลักษณะทาทางการนัง่ใชงานได 3 รูปแบบ [1] 

ดังนี ้

o รูปแบบแรก จะเปนการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตที่ไมใสเคส (กรอบ) และใชมือขางหนึง่ถือ 

(รูปที่ 1) หรือวางไวบนตัก (รูปที่ 2) ในขณะที่ใชอีกมือหนึ่งสัมผัสหนาจอ 

 

o ปแบบทีส่อง จะเปนการวางคอมพิวเตอรแท็บเล็ตที่ใสเคส (กรอบ) ของตัวเครื่อง แลววางไว

บนตัก โดยผูใชจะใชสองมือทํางานพรอมกันในการสัมผสัหนาจอ 



 

o รูปแบบทีส่าม จะเปนการวางคอมพิวเตอรแทบ็เล็ตที่ใสเคส (กรอบ) วางไวบนโตะ โดย

หนาจอจะถูกยกขึ้นดวยมุมแคบๆ (นอยกวา 45 องศา) (รปูที่ 4 – 5) 

 

จากลักษณะทาทางและพฤติกรรมการนั่งเลนคอมพิวเตอรแท็บเล็ต ในลักษณะดังกลาว พบวา ผูใชงาน

จะนั่งกมหนา และอาจมีนั่งตัวงอ หอไหลเปนเวลานานถึงชั่วโมง โดยที่วางเครื่องแท็บเล็ตเหลานั้นไวที่ตัก 

หรือวางหงายบนโตะ ลักษณะทาทางและพฤติกรรมดังกลาวไมใชทาทางที่ดี ซึ่งจะมผีลตอกระดูกสันหลังสวน

คอและกลามเนื้อของคอ ไดแก 

 แนวโคงของกระดูกสันหลังสวนคอ (มองทางดานขาง) จะลดลง และหากยังคงพฤติกรรมนี้ตอเนื่อง

เปนเวลานาน จะยิ่งทําใหสวนโคงของกระดูกสันหลังสวนคอหายไป [4] 

 กลามเนื้อคอดานหนาจะทํางานหนักมากขึ้น เนื่องจากมีการกมศีรษะคางไว และหากยังคงพฤติกรรม

นี้ตอไปอีก สิง่ที่จะเกิดตามมาก็คือ กลามเนื้อคอดานหนาจะเกร็งมากขึ้น เยื่อหุมกลามเนื้อบริเวณ

ดังกลาว ตึงและยึดรั้งได [4] 

 หากมีพฤติกรรมนั่งกมศีรษะและหอไหลดวย ก็จะมีผลตอเยื่อหุมกลามเนื้อบริเวณดานหนาหัวไหล 

และหนาอก ตึงและยึดรั้งได [3] 



 ในทางตรงกันขาม กลามเนื้อคอดานหลัง บา และสะบัก ก็จะถูกยืดยาวออกจนเกิดความตึง เนื่องจาก

อยูในทาทางกมศีรษะและหอไหลเปนเวลานาน ดงัรปู มีผลทําใหกลามเนื้อดังกลาวมีอาการปวด [3] 

 กลามเนื้อคอดานหลัง บา และสะบัก ทีถู่กยืดยาวออกจนมากเกินไป ก็จะทําใหความแข็งแรง ความ

ทนทานตอการทํางานของกลามเนื้อดังกลาวลดลง ซึ่งเปนปจจัยสงเสริมใหมีอาการปวดมากขึ้น [3] 

  

หากยังคงพฤติกรรมเหลานีอ้ยู…จะเกิดอะไรตามมาบาง 

 ปวดกลามเนื้อคอ บา สะบักมากขึ้น จนอาจจะมีอาการปวดราวขึ้นศีรษะ ขมับ กระบอกตา เวียนศีรษะ 

หรือปวดราวไปที่หัวไหล ลงแขน บางรายมีชานิ้วมือรวมดวย [4] 

 ทาทางที่กมคอมากเกินไปตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหแรงดันตอหมอนรองกระดูกสันหลังสวนคอ

เพิ่มมากขึ้น อาจจะเพิ่มความเสี่ยงใหหมอนรองกระดูกคอโปงพองออกไปทางดานหลงั มีผลทําให

เกิดความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังในระยะยาว และอาจเคลื่อนออกมาได [4] 

แลวจะเลนแท็บเล็ตอยางไร…ไมใหปวดคอ 

o ผูใชควรจะหาเคส (กรอบ) มาใส และวางคอมพิวเตอรแท็บเล็ตที่ใสเคสวางไวบนโตะ โดย

ใหหนาจอถูกยกขึ้นในมุมที่สูงระดับสายตา ประมาณ 45 องศา (วัดจากเสนปกติในแนวนอน

เทียบกบัระดบัของหนาจอคอมพิวเตอรแท็บเล็ตที่ใสเคส) [1],[2] (รูปที่ 6) เพื่อหลีกเลี่ยง

ลักษณะทาทางที่ตองนัง่กมคอมากเกินไป และทานั่งตัวงอ หอไหล ปองกันไมใหกลามเนื้อ

คอทางดานหลัง บา และสะบักเกดิความตึง 

o จัดทานั่งใหเหมาะสม โดยนั่งคอและหลังตรง พิงพนักเกาอี้ นั่งเกบ็คางเล็กนอย ผายไหล

เล็กนอย การวางมือและแขนสัมผสัหนาจอแท็บเล็ต ควรงอศอก 90 องศา การวางตําแหนง

ขาและเทา ควรจัดทาใหนั่งงอสะโพก เขา และขอเทาทํามุม 90 องศา (รูปที่ 6) ซึ่งจะเปน

ทานั่งที่ถูกตอง ชวยลดการบาดเจ็บ อาการปวด และความตึงของกลามเนื้อที่อาจเกิดขึ้นจาก

ทานั่งทีไ่มดีได 

 

 เปลี่ยนทานั่งทุกๆ 15 นาที ไมนัง่กมหนาติดตอกันเปนเวลานาน อาจจะเปลี่ยนทาเปนมองตรง หรือ

มองไปไกลๆ (มองตนไม ธรรมชาติ หรือจุดที่สบายตา) เปนการพักสายตาไปในตัว 



 ไมนั่งเลนแท็บเล็ตติดตอกันนานเกิน 1-1.5 ชั่วโมง [2] 

 ออกกําลังกายกลามเนื้อคอ สะบัก และยืดกลามเนื้อคอ หัวไหลทางดานหนา ซึง่เปนการบริหารเพื่อ

ปรับทาทางของศีรษะ ไหล และทานั่งที่ไมด ี

 กรณีมีอาการปวดคอ บา หรือสะบัก ใหประคบดวยความรอนบริเวณดังกลาวนานประมาณ 20 – 30 

นาที ตามดวยการยืดกลามเนื้อคอ บา และสะบักที่ตึง หรืออาบน้ําอุน ใหน้ําอุนไหลผานกลามเนื้อที่

ตึง และพักการใชงานดวยการนอนพัก ก็จะชวยใหกลามเนื้อคลายความตึง ลดอาการปวดได 

 หากปฏิบัติดวยวิธีดังกลาว อาการยังไมดีขึ้น แนะนําใหปรึกษานักกายภาพบําบัด เพื่อตรวจประเมิน 

รักษาดวยวิธีการทางกายภาพบําบัด ไดแก การประคบดวยความรอน – เย็น การนวด ยืดกลามเนื้อ 

ใชเครื่องมือทางกายภาพบําบัดตางๆ (อัลตราซาวด เครื่องกระตุนไฟฟาลดปวดหรือคลายกลามเนื้อ) 

ตลอดจนแนะนําทาออกกําลังกายเพื่อยืดกลามเนื้อที่ตงึ ออกกําลังกายเพื่อปรับทาทางของศรีษะ 

ไหล ทานัง่ที่ไมดี และปรับพฤติกรรมทาทางการใชงานแทบ็เล็ต 

แนะนําทาออกกําลังกาย…เพื่อลดและปองกันอาการปวด 

o ทายืดกลามเนื้อคอ และบา (รูปที่ 7): คอยๆ ยืดกลามเนื้อใหรูสึกตึงมากที่สุด แตไมรูสึก

ปวด คางไว 10 – 30 วินาที สลับซาย – ขวา ทําซ้ํา 5 – 10 ครั้ง ทําไดตลอดวัน 

o ทายืดกลามเนื้อหัวไหลทางดานหนา (รูปที ่8): คอยๆ ยืดกลามเนื้อใหรูสึกตึงมากที่สุด 

แตไมรูสึกปวด มือสัมผสัฝาผนงั คางไว 10 วินาที ทําซ้ํา 5 – 10 ครั้ง ทําไดตลอดวัน 

สําหรับทานี ้นอกจากจะยืดกลามเนื้อหัวไหลดานหนาแลว ยังชวยยืดกลามเนื้อแขน มือ และ

เสนประสาทดวย ขณะทีท่ําทานี้ หากมีอาการชาฝามือ ใหหยุดทําทันที พักจนกวาอาการชา

จะหายไปแลวคอยเริ่มยืดใหม 

o ทาบริหารเพื่อปรับแนวกระดูกคอ ศีรษะ และไหล (รูปที ่9): ใหนั่ง หรือยืนหลังตรง 

แบะไหลทั้ง 2 ขางใหสะบักหุบเขาหากัน ดึงคางกลับเขามา ทําคางไว 10 วินาที ทําซ้ํา 5 – 

10 ครั้ง ทําไดตลอดวัน 

 

“หากคุณปฏิบัตไิดดงันี้ คณุก็จะสามารถเลนแทบ็เล็ตไดอยางมีความสุข ไมมีอาการปวดคอมากวนใจอีก

ตอไปครบั” 
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